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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica
Ins tuto Federal do Norte de Minas Gerais
Campus Diaman na

2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº. 04/2018, DE 21 DE MARÇO DE 2018
BOLSA MONITORIA 2018

O DIRETOR GERAL DO CAMPUS DIAMANTINA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS - IFNMG, nomeado pela Portaria do
IFNMG nº 969, de 04 de dezembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União no dia 05 de dezembro de
2014, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 13 da Lei nº 11.892, de 29/12/2008, pelo
art. 23 do Estatuto do IFNMG, publicado no Diário Oficial da União em 21 de agosto de 2009 e pelo § 1 do
art. 80 do Regimento Geral do IFNMG publicado no Diário Oficial da União em 05/01/2011, e
a Coordenadoria de Ensino do IFNMG – Campus Diamantina, nomeada pela Portaria 1.343 de 04 de
dezembro de 2017, tornam pública a 2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 04 DE 23 DE MARÇO DE
2018, referente ao processo de seleção de candidato bolsista para atuarem como Monitores em atividades de
ensino de nível médio, durante o primeiro e segundo semestres de 2018.

No item 3. DA INSCRIÇÃO onde lê-se:
3.1. Para se inscrever o interessado deve preencher o formulário disponível no Anexo I e entregar até o dia
de 23 de março de 2108, que deverá ser protocolado no setor de protocolo do Campus, das 08 às 11h, 13:30
às 17:30h ou 20 às 22h endereçado à Coordenação de Ensino do Campus Diamantina.

Leia-se:
3.1. Para se inscrever o interessado deve preencher o formulário disponível no Anexo I e entregar até o dia
de 26 de março de 2108, que deverá ser protocolado no setor de protocolo do Campus, das 08 às 11h, 13:30
às 17:30h ou 20 às 22h endereçado à Coordenação de Ensino do Campus Diamantina.

No item 6. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FINAL onde lê-se:
6.3. A entrevista ocorrerá no dia 26/03/2018, no horário das 09:00 às 19:00 horas. O local e horário da
entrevista de cada candidato será divulgado em mural de notícias do IFNMG Campus Diamantina.
6.4. O resultado será divulgado no dia 27/03/2018, no sítio institucional. A classificação será divulgada em
ordem decrescente (da maior para a menor) das notas obtidas na entrevista/prova e nas unidades curriculares
e/ou componente curricular.
6.5. O período de recursos será somente no dia 27/03/2018. O recurso deverá ser redigido pelo candidato e
protocolado no setor de protocolo do Campus Diamantina, endereçado à Coordenadoria de Ensino.
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6.7. Em caso de empate serão aplicados os seguintes critérios de desempate, obedecendo a seguinte ordem:
I- O candidato que tiver sido aprovado com maior nota na unidade pleiteada;
II- O candidato que estiver cursando o período letivo mais avançado;
III- Condição socioeconômica do candidato, a ser atestada pela Comissão de Assistência Estudantil do
Campus Diamantina.
6.8. O resultado final será divulgado no dia 28/03/2018 no sítio institucional.

Leia-se:
6.3. A entrevista ocorrerá no dia 27/03/2018, no horário das 08:00 às 19:00 horas. O local e horário da
entrevista de cada candidato será divulgado em mural de notícias do IFNMG Campus Diamantina.
6.4. O resultado será divulgado no dia 28/03/2018, no sítio institucional. A classificação será divulgada em
ordem decrescente (da maior para a menor) das notas obtidas na entrevista/prova e nas unidades curriculares
e/ou componente curricular.
6.5. O período de recursos será somente no dia 28/03/2018. O recurso deverá ser redigido pelo candidato e
protocolado no setor de protocolo do Campus Diamantina, endereçado à Coordenadoria de Ensino.
6.7. Em caso de empate serão aplicados os seguintes critérios de desempate, obedecendo a seguinte ordem:
I- O candidato que tiver sido aprovado com maior nota na unidade pleiteada;
II- O candidato que estiver cursando o período letivo mais avançado;
III- Condição socioeconômica do candidato, a ser atestada pela Comissão de Assistência Estudantil do
Campus Diamantina.
6.8. O resultado final será divulgado no dia 02/04/2018 no sítio institucional.

No item 9. DA ADMISSÃO onde lê-se:
9.2. Os aprovados deverão assinar o Termo de Compromisso e Adesão de Monitor no dia 29/03/2018, das 08
h às 10 h e das 14 h às 17 h na Coordenação de Ensino do Campus Diamantina.

Leia-se:
9.2. Os aprovados deverão assinar o Termo de Compromisso e Adesão de Monitor no dia 03/04/2018, das
09 h às 12 h e das 14 h às 17 h na Coordenação de Ensino do Campus Diamantina.

No item 7. DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO, onde lê-se:
Item

Data

Abertura do edital

21/03/18

Data limite para inscrições

26/03/18
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Entrevista/ prova
Resultado Parcial
Período para Recursos
Resultado Final

26/03/18
27/03/18
27/03/18
28/03/18

Assinatura do termo de compromisso e adesão 29/03/18

Leia-se:
Item
Abertura do edital

Data
21/03/18

Data limite para inscrições
26/03/18
Entrevista/ prova
27/03/18
Resultado Parcial
28/03/18
Período para Recursos
28/03/18
Resultado Final
02/04/18
Assinatura do termo de compromisso e adesão 03/04/18

Documento assinado eletronicamente por Mariana Emiliano Simoes, Coordenador(a) da
Coordenação de Ensino, em 23/03/2018, às 16:21, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Dayse Lucide Silva Santos, Diretor(a) da Diretoria de
Ensino, em 23/03/2018, às 16:56, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0090950 e
o código CRC B065D176.
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